
Upplev äventyren på Ångermanälven, spana

på bäver, fiska lax och låt flotten förflytta 

er genom den mytomspunna "sagornas ådal"

eller... Låt hundspannen i hisnande fart ta er

fram på isen mellan äventyren för att slutligen

studera en stjärnklar himmel i det varma

(+40°) vildmarksbadet vid ett besök på 

bastuflotten.

Äventyren och upplevelserna hos Westin 

Adventure genomsyras av målmedvetenhet 

och entusiasm, viktiga ingredienser 

i receptet framgång, vare sig det gäller

Vasaloppsegrar eller näringsliv.

Varmt välkommen!

Äventyr med månsken och 

”djävlar anamma” över ångermanälven...

Håkan Westin

?
?
?
?
?
?
?
?
?

?W2@@@6K ?
W&@@@@@@6X ?

?W&@(MeI4@) ?
?7@(Y? ?
J@@H ?
7@5? ?

?J@@H? ?
?7@@ ?
?@@5 ?
J@@H ?
7@@? ?
@@@? ?
@@5? ?

?J@@H? ?
?7@@ ?
?@@@ ?
?@@@ ?
?@@@ ?@@@6X ?
?@@5 ?3@@@)K? ?
?@@H ?V'@@@@6X? ?
J@@? V+?'@@)X ?
7@@? ?V'@@)K? ?
@@@? V4@@@6X? ?
@@@? I'@@)X ?
@@@? ?V'@@1 ?
@@@? V'@@L? ?O)X ?
@@5? @? ?V'@)X ?O2@@@@)X?hg?
@@H? V'@)X? ?O2@@@@@@@)Xhg?
@@ ?N@@)X ?O2@@@0Me?I4)hg?

@6X?e@@ @? 3@@1 ?O2@@@0M ?
@@)Xe@@ ?J@? V'@@L? ?O2@@@0M ?
@@@)e@@ ?75? ?N@@1? ?W2@@@0M ?
@@@He@@ ?@H? 3@@? W&@@(M ?
@@@?e@@ ?@fW2@? N@@L ?O&@@(Y? ?
@@@?e@@ J@f7@@? ?@@1 ?W2@@@0Y ?
@@@?e@@ ?W&5e?J@@@? ?3@@ W&@@(M ?
@@@?e@@ ?7@He?7@@5? ?N@@ ?W&@@(Y? ?
3@@??J@@ J@@?e?@@(Y? @@L? W&@@(Y ?
N@@??7@@ ?W&@5?eJ@@H @@1? ?W&@@0Y? ?
?@@??@@@he@@@@@?f?7@(Y?e7@5? 3@@? W&@(M? ?
?@@L?@@@h?J@(Y@@?fJ@(Ye?J@@H? N@@?hf?W&@@H ?
?@@1?@@@h?7@Y:@@?e?O&(Y?e?7@@?@ ?@@?hf?7@@5? ?
?@@@?@@@h?@@@@<e?W2@(Yf?@@5 ?@@?hfJ@@(Y? ?
?3@@?@@@h?@@@@?eW&@(Y?f?@@H ?@@?he?W&@(Y ?
?N@@?@@@ ?O&@(YgJ@@?@? ?@@?he?7@@H? ?
@@?@@@hf?W2@@(Y?g7@@L ?@@?heJ@@5 ?
@@@@@@hfO&@@(Yh@@@1 @@ ?@@?he7@@H ?
3@@?@@heO2@@@0Y?h@@?@L? ?J@@ ?@@?he@@@? W26X ?
N@@?@@hW2@@@0M?h?J@@?@@? ?7@@ J@@?he@@@? &@@) ?

?@@@@@6Khe?@@@@@g?O&@@(M?he?7@@@@H? ?@@@heW-X? 7@@=O2@@@@f3@@L ?
?@@@@@@@@6K?g?@@@@@f?O2@@@0Yhf?@@@@@ ?@@@he7@1? ?J@@V@@@@@@@fN@@)X? ?
?3@@X?I4@@@6X?f?3@@@@L??O2@@@0M ?3@@@@ ?3@@he@@@? W&@@@@@@@@@@f?3@@)X ?
?V'@)XfI4)?@6K??N@@@@)?2@@@0M ?N@@@5 ?N@@he@@@? ?W&@@@@@@@@(M?f?V'@@)KO.? ?O2@@@(??@e?
V'@)K?g?I'6K?@@@@@@@@0M ?J@@@? O2@@@@@@@@@@6Khe?J@@L?g?J@@@@6KhfO&@@(MI'@@@YhV@@@@@YO@KhO@K?O2@@@@@@@@@@@@@0Y?f?
?V'@@6K?gV@@@@@@@@@0Mf?W2@@@@?hW&@@@)K?gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?'@@)XgO&@@@@@@6KhO2@@@(Y??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?
V4@@@@@@6?2@@@@@@@@@@XgW&@@@@@?g?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI4@@@@@@@@@@@??V'@@)K??O2@@@@(?4@@@@@@@6KO2@@@@@0Yf?I4@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@@@@@@@0M ?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f7@(MW@@?f?O2@@(MI4@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@0MfV'@@@@@@@@@@0YeI4@@@@@@@@@@@@0M ?

I4@@@@@0M??I'@@@)Xf@@YO&@@?e?O2@@@(Y ?V4@@@@@@@0MhI4@@@@@@0M ?
N@@@@)X?e3@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?
?@@@@@1?eV4@@@@@@@@@@0M ?
?@@@@@@Lh?I@M ?
?@@@@@@, ?
?3@@V40Y ?
?N@@L? ?
@@1? ?
@@@? ?
3@@? ?
N@@L ?
?@@1 ?
?@@@ ?
?3@@ ?
?N@@ ?
@@L? ?
@@1? ?
@@@? ?
3@@? ?
N@@L ?
?@@1 ?
?@@@ ?
?3@@L? ?
?N@@1? ?
@@@? ?
3@@L ?
N@@1 ?
?@@@ ?
?3@@ ?
?N@@L? ?
@@1? ?
3@@? ?
N@@? ?
?@@? ?

?
?
?
?
?
?
?
?

Westin Adventure AB: Slåttervägen 10, 881 60 Sollefteå, Telefon/Fax 0620-171 00, Mobiltel: 070-64 171 00, www.westinadventure.com

• Vildmarkskåta (50 pers.) • Bastuflotte med bar (30 pers.) • Småflottar (4–10 pers.)



Sikta högt
Låt äventyret hos Westin Adventure bli ett minne för livet och

upplevelserna avspegla sig i medarbetarnas/kompisarnas enga-

gemang en lång tid framöver. Ett heldagsarrangemang, två tim-

mars paus i konferensen eller grannens 40-årsfest. Vi ordnar

arrangemanget efter våra naturliga förutsättningar och 

era önskemål.

Mat för folk i farten
En wookad vildmarkslunch eller 

en egenhändigt fångad och nyrökt

älvfisk att avnjutas med en kall

Zeunerts är mat som behövs i de

utmanande strapatserna hos 

Westin Adventure.

Nära, men ändå långt bort
Till oss är det nära – drygt en timme från Stockholm och samma

dryga timme till Jukkasjärvi. Inom en 20 mila radie från Camp

Westin Adventure hämtar vi upp er med buss och ser till att ni

kommer helskinnade hem igen.

Fakta

”
”140 000 ä vi här 
i Ångermanland. 

Å ingen ä´n annern lik –
pröv och råke minst 

en tå oss.”

Westin Adventure AB
ligger 8 km uppströms 
Ångermanälven från 
Sollefteå.

Ring Håkan Westin
0620-171 00 
eller 070-64 171 00 
för offert och mer 
information.

• Bastuflotte 108 kvadrat meter, plats för 30 personer.  Ni
väljer om ni vill ligga vid strandkanten eller glida nedför älven.
Ångermanälvens klara vatten svalkar garanterat efter bastun ! 

• Vildmarkskåtan med 
plats för 50 personer, 
passar såväl för vildmarks-
lunchen som för gourmé-
middagen

• Rundflotten med järnspis och motor – 
Ordna er egen middag, glidandes nedför älven... 

• Flottarna 6–8 personer. Glid i sakta mak nedför älven, 
flytväst, paddlar och diplom ingår

• Hundspann med några av världens snabbaste hundar

• Pimpelfiske på vinterisen / angling av gammelgäddan

• Vintergolf

• Skotersafari – allt från en provtur till heldagsarrangemang

• Trekamp/femkamp – kora en vinnare eller svetsa samman
gänget. Westin Adventure erbjuder bl a: yxkastning, 
pilbåge, blåsrör, frisbee- och vildmarksgolf, spikslagning, 
klurigheter, miniskotrar, radiostyrda bilar, luftgevär m m

• Föreläsningar inom ämnen som målmedvetenhet, friskvård,
träningslära, vallningsinformation m m

• Teambuildningsövningar – låt gruppen testa sin samarbets-
förmåga, perfekt att krydda med föreläsningen "målmed-
vetenhet" 

Vi samarbetar bl a med;
• Hotell Hallstaberget 0620-123 20
• Österåsens Hälsohem 0620-230 90
• Zeunerts 0620-575 00

Umeå

Sollefteå
Östersund

Jukkasjärvi

Stockholm

NICKE SJÖDIN

Sundsvall

www.westinadventure.com

Vildmarkskåtan


